
Liturgie voor zondag 21 mei 2017 
de kleur is wit, teken van de vreugde van het leven 

  
SOMS KAN EEN WOORD WONDEREN DOEN    

  
Muziek vooraf  
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd naar muziek,  
als voorbereiding op de dienst. 
 
Het luiden van de klok - moment van stilte 
  

Als de voorganger opstaat staan allen op 

  

Stil gebed 

  

Groet 

V: De Heer zij met u 

G:  Ook met u zij de Heer 

  

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

G: Die hemel en aanrde gemaakt heeft 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G: en niet laat varen het werk van zijn handen 

V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de  

     Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

G: AMEN  
  
Zingen intochtslied Psalm 107: 1, 11, 13 en 15   

1 Gods goedheid houd ons staande zolang de wereld staat! 
   Houd dan de lofzang gaande oor God die leven laat. 
   Al wie door Hem bevrijd uit ongastvrije streken, 
   naar huis wordt heengeleid,zal van zijn liefde spreken. 
  
11 Die langs Gods oceanen trotseren wind en vloed 
   om zich een weg te banen de welvaart tegemoet,- 
   Hij hief zijn stem en riep, toen steigerden de golven, 
   het water zwart en diep heeft al hun moed bedolven. 
  
13 Hun vege levens spaart Hij, de golven maakt Hij stil. 
   Het stormgeweld bedaart Hij, het voegt zich naar zijn wil. 
   Scheepsvolk, heradem weer, gij kunt aan rust u laven 
   en dank nu God de Heer, Hij leidt u naar de haven. 
  

15 Laat ons nu voor de Here zijn goedertierenheid 
   toezingen en vereren de God die ons bevrijdt. 
   Want wie zijn hulp verlangt, Hem aanroept in gebeden, 
   verlost Hij uit de angst en leidt Hij tot de vrede. 
                                                                    (gemeente gaat zitten) 

  
Inleiding thema: Soms kan een woord wonderen doen. 
  
Kyrie-gebed  
V: ……… bidden wij zingend om uw ontferming 
G: Zingen: ELB 256  Kyrie eleison,  kyrie eleison, Kyrie eleison. 



  
Gloria Lied NLB 865: 1, 2 en 3  
1 Komt nu met zang van zoete tonen 
   en u met snarenspel verblijdt! 
   Zingt op en wilt alom betonen,  
   dat gij van harte vrolijk zijt. 
   Juicht God ter eer, zijn lof vermeer', 
   die zulken groten werk 
   gedaan heeft voor zijn kerk! 
  
2 In Israël was dat een wijze, 
   valt met hen ook de Heer te voet: 
   dat elk nu toch God roem' en prijze, 
   die ons zoveel weldaden doet. 
   Roept overal met groot geschal: 
   'Lof, prijs en dank alleen zij God en anders geen!' 
  
3 De Heer heeft eertijds zijnen volke 
   geholpen uit veel angst en pijn. 
   Hij geeft ja wel een duistre wolke, 
   maar weer daarna schoon zonneschijn. 
   Lof zij die Heer, die ons ook weer 
   geeft, na veel smart en druk, 
   veel zegen en geluk. 
  
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
  
Kindernevendienst 

Kinderen kunnen naar voren komen en na het aansteken van de lichten gaan zij, onder het zingen van 
‘Vlam van ons Bestaan’, naar de kindernevendienst 
 
Zingen: Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan 
  Zet ons in uw licht, verhef uw Aangezicht 
  en open hart en oor, doordring ons met uw Woord 
  

Schriftlezing Deuteronomium 4: 33 - 40 

  
Zingen: NLB 942: 1,2  en 3  
1 Ik sta voor U in leegte en gemis. 
   Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
   Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis, 
   dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
   Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
   Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
  
2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
   ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
   Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
   zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
   Mag ik nog levend wonen in uw land, 
   mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
  
3 Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Open die wereld die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
  



Schriftlezing  Mattheüs 14: 22 - 33 
  
Zingen: NLB 917  Ga in het schip, zegt Gij 
1 Ga in het schip, zegt Gij,  steek van het strand. 
   Vaar tegen wind en tij, vaar naar de overkant, 
   wacht daar op Mij. 
  
2 Geeft Gij ons nu een steen, Meester, voor brood? 
   Laat Gij ons nu alleen? Laat Gij ons in de nood? 
   Zendt Gij ons heen? 
  
3 Wij zien alleen nog maar water en wind. 
   Zegt Gij dan: wacht Mij daar? Wij, nu de nacht begint, 
   weten niet waar. 
  
4 Wandelt Gij als een schim over het meer? 
   Werd Gij een verre glimp? Heer, zijt Gij onze Heer, 
   kom van de kim! 
  
5 Kom met uw scheppingswoord in onze ziel! 
   Spreek dat de wind het hoort! Kom, dat het water knielt, 
   bij ons aan boord! 
  
6 Ik ben het, zegt Gij dan. Kom maar met Mij 
   mee naar de overkant. Wees maar niet bang, zegt Gij, 
   hier is mijn hand. 
  
Prediking       
  
Stilte 
  
Zingen: NLB 840: 1, 2 en 3   
1 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom,- 
   want mijn leven is onder de macht gesteld 
   van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
   en de Heer zegt 'kom' en ik kom. 
  
2 O mijn God, Gij zegt 'ga' en ik ga, 
   Gij zegt 'ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
   wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
   wees de adem waaruit ik ontsta. 
  
3 Want o Heer, ik zeg 'kom' en Gij komt, 
   ik zeg 'kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
   en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
   en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
  
GEBEDEN EN GAVEN 
  
Dankgebed, voorbeden en ‘Onze Vader’ 
  
Collecte en kinderen komen terug van de nevendienst 
De 1e collecte is voor diaconie, de 2e voor de wijkkas 

  

HEENZENDING EN ZEGEN 

Zingen: NLB 977: 1, 2, 3 en 5         
1 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd, 
   nu in de lente zich verheugt al wat er leeft op aarde! 
   De gaarden zijn op 't schoonst gesierd, 
   opdat gij 't lieve leven viert, dat God u openbaarde. 



  
2 De bomen staan in blad gezet, 
   de aarde dekt haar naaktheid met 
   een lichte groene wade; en tulp en narcis evenzo: 
   veel heerlijker dan Salomo  bekleedt ze Gods genade. 
  
3 En vogels, waar men hoort of ziet,- 
   de leeuwerik zingt het hoogste lied, 
   de zwaluw voedt haar jongen.  De bronnen ruisen overal,- 
   looft Hem, in wie u eens voor al het leven is ontsprongen. 
  
5 God heeft zijn schepping goed gedaan,- 
   hoe zou ik zelf dan buiten staan?  
   Hij heeft de dood verdreven. En ik zing mee, nu alles zingt, 
   het lied dat overal weerklinkt, de lofzang om het leven. 
  

Zegen 

Zingen:  (i.p.v. Amen:) Lied 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
  
 


